
Титульний аркуш 

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність 

інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.  

Голова правлiння       Бобрiвець Володимир Леонiдович 

(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника) 

М.П. 
25.10.2013 

(дата) 

 

Квартальна інформація емітента цінних паперів 

за 3 квартал 2013 року  

1. Загальні відомості 

1.1 Повне найменування емітента 

Публiчне акцiонерне товариство по газопостачанню та газифiкацiї "Тернопiльмiськгаз" 

1.2 Організаційно-правова форма емітента 

Акціонерне товариство  

1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 

21155959 

1.4 Місцезнаходження емітента 

46006, м. Тернопiль, вул. Чернiвецька, 54 А 

1.5 Міжміський код, телефон та факс емітента 

() (0352) 25-14-83 25-04-92 

1.6 Електронна поштова адреса емітента 

miskgaz@tr.ukrtel.net 

2. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації 

2.1 Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 25.10.2013 

2.2 Квартальна інформація розміщена на сторінці www.tmgaz.te.ua в мережі Інтернет 25.10.2013 

 (адреса сторінки)  (дата) 



Зміст 

1. Інформація про підприємство та його участь у створенні інших юридичних осіб X 

2. Основні відомості про випущені акції X 

3. Основні відомості про облігації емітента при закритому розміщенні (за звітний період)  

4. Основні відомості про похідні цінні папери емітента  

5. Інформація про осіб, які ведуть облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України, 

послугами яких користується емітент 
X 

6. Інформація щодо посади корпоративного секретаря  

7. Інформація про господарську та фінансову діяльність 

а) інформація про основні показники господарської та фінансової діяльності X 

б) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X 

в) інформація про собівартість реалізованої продукції X 

8. Квартальна фінансова звітність емітента X 

9. Проміжна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі 
наявності) 

X 

10. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими 

здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) 
 

11. Примітки: 

1. Iнформацiя про основнi вiдомостi про облiгацiї емiтента при закритому розмiщеннi не надається, тому що 

Товариство не випускало облiгацiй. 2. Iнформацiя про основнi вiдомостi про похiднi цiннi папери емiтента не 

надається, тому що Товариство не випускало похiднi цiннi папери. 3.Iнформацiя щодо посади корпоративного 

секретаря не надається, тому що Товариство не призначало корпоративного секретаря. 4. Звiт про стан об'єкта 

нерухомостi не надається,так якТовариство не випускало цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими 

забезпечене об'єктами нерухомостi.  



3. Інформація про підприємство та його участь у створенні інших юридичних осіб 

3.1. Повне найменування 
Публiчне акцiонерне товариство по газопостачанню та газифiкацiї 

"Тернопiльмiськгаз" 

3.2. Серія та номер свідоцтва про 

державну реєстрацію 
А01 №199315 

3.3. Дата державної реєстрації 27.05.2002 

3.4. Місцезнаходження 46006, м. Тернопiль, вул. Чернiвецька, 54 А 

3.5. Статутний капітал (грн.) 69972.00 

3.6. Чисельність працівників (чол.) 277 

3.7. Основні види діяльності із 
зазначенням найменування виду 

діяльності та коду за КВЕД 

35.22 РОЗПОДIЛЕННЯ ГАЗОПОДIБНОГО ПАЛИВА ЧЕРЕЗ 

МIСЦЕВI(ЛОКАЛЬНI) ТРУБОПРОВОДИ, д/н д/н, д/н д/н 

3.8. Відсоток акцій (часток, паїв), що 

належать державі 
0.000 

3.9. Відсоток акцій (часток, паїв), що 

передано до статутного капіталу 

державного (національного) 

акціонерного товариства та/або 

холдингової компанії 

25.0043 

3.10. Органи управління емітента наглядова рада, правлiння, ревiзiйна комiсiя, загальнi збори акцiонерiв 

3.11. Посадові особи емітента 

Бобрiвець Володимир Леонiдович- голова правлiння, Мельничук Стефанiя 

Петрiвна- член правлiння, Даткун Володимир Володимирович- член 

правлiння, Бобрiвець Вiталiй Володимирович- голова наглядової ради , Пищ 

Iгор Ярославович- член наглядової ради, НАК "Нафтогаз України"- голова 

ревзiйної комiсiї, Голоюха Галина Богданiвна- член ревiзiйної комiсiї, 
Яроцький Степан Петрович -член наглядової ради, Мусял Любомира 

Мирославiвна- член наглядової ради, Цицирко Ярослав Михайлович- член 

правлiння, Шамрай Анатолiй Федорович- член наглядової ради, Губиш 

Сергiй Iванович- головний бухгалтер, член правлiння 

3.12. Засновники емітента 
Державний комiтет по нафтi та газу (згiдно Указу Президента України "Про 

корпоратизацiю державних пiдприємств" вiд 15.06.93р) 

3.13. Інформація щодо участі 
підприємства у створенні інших 

підприємств, установ та організацій 

Участi у створеннi iнших пiдприємств, установ та органiзацiй не приймало 



4. Основні відомості про випущені акції 
(за звітний період) 

Дата реєстрації випуску акцій 12.11.2010 

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій 25/19/1/10 

Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій 
Тернопiльське т/у 

ДКЦПФР 

Кількість простих іменних акцій (штук) 34986 

Кількість простих акцій на пред’явника (штук) 0 

Кількість привілейованих іменних акцій (штук) 0 

Форма існування акцій  
Бездокументарні 

іменні 

Номінальна вартість акцій (грн.) 2.00 

Кількість акцій випуску, що належать державі (штук) 0 

Кількість акцій випуску, що передано до статутного капіталу державного (національного) 

акціонерного товариства та/або холдингової компанії (штук) 
8748 



6. Інформація про осіб, які ведуть облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі 
України, послугами яких користується емітент 

6.1. Найменування 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК 

"ПРИВАТБАНК" 

6.2. Організаційно-правова 

форма 
Акціонерне товариство  

6.3. Ідентифікаційний код за 

ЄДРПОУ 
14360570 

6.4. Місцезнаходження 79008 м. Львiв вул. Гуцульська, буд. 11а, 15 

6.5. Номер ліцензії на цей вид 

діяльності 
АВ483524 

6.6. Дата видачі ліцензії 05.08.2009 

6.7. Міжміський код та телефон (032) 297-74-72 

6.8. Факс (032) 297-74-72 

6.9. Вид професійної діяльності 
на фондовому ринку 

Депозитарна діяльність 

6.10. Опис 

На виконання вимог Закону України "Про акцiонернi товариства", на загальних 

зборах акцiонерiв вiд 30.09.2010 прийнято рiшення про дематерiалiзацiю акцiй 

товариства 

6.1. Найменування Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний Депозитарiй України" 

6.2. Організаційно-правова 

форма 
Акціонерне товариство  

6.3. Ідентифікаційний код за 

ЄДРПОУ 
30370711 

6.4. Місцезнаходження 01001 м. Київ вул.Б. Грiнченка, буд.3. 

6.5. Номер ліцензії на цей вид 

діяльності 
АВ № 581322 

6.6. Дата видачі ліцензії 25.05.2011 

6.7. Міжміський код та телефон (044) 279-10-78, 

6.8. Факс 377-70-16 

6.9. Вид професійної діяльності 
на фондовому ринку 

Депозитарна діяльність 

6.10. Опис 11.01.2011 депоновано глобальний сертифiкат в депозитарiї 



8. Інформація про господарську та фінансову діяльність 

8.1. Інформація про основні показники господарської та фінансової діяльності 

Податковими пiльгами товариство не користувалось. НАК "Нафтогаз України" належить 8748 акцiї, що становить 

25.0043 % вiд статутного капiталу. Держзамовлень не отримувало. Товариство не належить нi до яких об"єднань 

пiдприємств. Зобов"язань за цiнними паперами товариство немає. До товариства позови не виставлялись. Облiгацiй та 

привiлейованих акцiй товариство не випускало. Валютного рахунку товариство не вiдкривало. Усього активiв 92543 

тис.грн, необоротнi активи 21511 тис.грн, оборотнi активи 71032 тис.грн, власний капiтал 7982 тис.грн, статутний 

капiтал 70 тис.грн, довгостроковi зобов"язання 1530тис.грн, поточнi зобов"язання 83031 тис.грн.  



8.2. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції. 

№ з/п 
Основний вид 

продукції* 

Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції 

у натуральній формі 
(фізична од. вим.**) 

у грошовій 

формі (тис.грн.) 

у відсотках до всієї 
виробленої продукції 

у натуральній формі 
(фізична од. вим.) 

у грошовій 

формі (тіс. грн.) 

у відсотках до всієї 
реалізованої продукції 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
постачання 

природного газу 
106,883 млн.куб.м. 2347.00 7.0 106,883 млн.куб.м. 2347.00 7.0 

2 
транспортування 

газу 
162,481 млн.куб.м. 29965.00 89.7 162,481 млн.куб.м. 29965.00 89.7 



Інформація про собівартість реалізованої продукції 

№ з/п Склад витрат* Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках) 

1 2 3 

1 вартiсть природного газу 64.7 



   КОДИ 

  Дата(рік, місяць, число) 2013 | 10 | 01 

Підприємство 
Публiчне акцiонерне товариство по газопостачанню та 

газифiкацiї "Тернопiльмiськгаз" 
за ЄДРПОУ 21155959 

Територія  за КОАТУУ 6110100000 

Організаційно-правова 

форма господарювання 
 за КОПФГ 230 

Вид економічної 
діяльності 

РОЗПОДIЛЕННЯ ГАЗОПОДIБНОГО ПАЛИВА ЧЕРЕЗ 

МIСЦЕВI(ЛОКАЛЬНI) ТРУБОПРОВОДИ 
за КВЕД 35.22 

Середня кількість 

працівників 
277  

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака  

Адреса 46006, м.Тернопiль, вул.Чернiвецька, 54а  

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):   

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)   

за міжнародними стандартами фінансової звітності  V 

 

Баланс (Звіт про фінансовий стан) 

на 30.09.2013 р. 

 

Актив Код рядка 
На початок 

звітного періоду 

На кінець 

звітного періоду 

На дату переходу 

на міжнародні 
стандарти 

фінансової 
звітності 

1 2 3 4 5 

I. Необоротні активи 

Нематеріальні активи: 1000 0 0 0 

первісна вартість 1001 0 0 0 

накопичена амортизація 1002 0 0 0 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 5346 6324 2982 

Основні засоби: 1010 16240 15187 12893 

первісна вартість 1011 33093 33425 28671 

знос 1012 16853 18238 15778 

Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0 

первісна вартість 1016 0 0 0 

знос 1017 0 0 0 

Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0 

первісна вартість 1021 0 0 0 

накопичена амортизація 1022 0 0 0 

Довгострокові фінансові інвестиції: 
які обліковуються за методом участі в капіталі інших 

підприємств 

 

1030 

 

0 

 

0 

 

0 

інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0 

Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0 

Гудвіл 1050 0 0 0 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0 

Залишок коштів у централізованих страхових резервних 

фондах 
1065 0 0 0 



Інші необоротні активи 1090 0 0 0 

Усього за розділом I 1095 21586 21511 15875 

II. Оборотні активи 

Запаси 1100 1106 1229 0 

Виробничі запаси 1101 1106 1229 1006 

Незавершене виробництво 1102 0 0 0 

Готова продукція 1103 0 0 0 

Товари 1104 0 0 0 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 0 

Векселі одержані 1120 0 0 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 

послуги 
1125 54309 55734 73334 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 

за виданими авансами 

 

1130 

 

0 

 

0 

 

0 

з бюджетом 1135 39 4325 16 

у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 0 

з нарахованих доходів 1140 0 0 0 

із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 16776 8956 17938 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 2860 788 2868 

Готівка 1166 27 19 43 

Рахунки в банках 1167 0 0 0 

Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0 

у тому числі в: 

резервах довгострокових зобов’язань 

 

1181 

 

0 

 

0 

 

0 

резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0 

резервах незароблених премій 1183 0 0 0 

інших страхових резервах 1184 0 0 0 

Інші оборотні активи 1190 0 0 0 

Усього за розділом II 1195 85090 71032 95162 

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 

групи вибуття 
1200 0 0 0 

Баланс 1300 106676 92543 111037 

 

Пасив Код рядка 
На початок 

звітного періоду 

На кінець 

звітного періоду 

На дату переходу 

на міжнародні 
стандарти 

фінансової 
звітності 

I. Власний капітал 

Зареєстрований капітал 1400 70 70 70 

Капітал у дооцінках 1405 0 0 0 

Додатковий капітал 1410 18537 18602 14470 

Емісійний дохід 1411 0 0 0 



Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0 

Резервний капітал 1415 2 2 2 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -11139 -10692 -55981 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 0 0 0 

Усього за розділом I 1495 7470 7982 -41439 

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення 

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0 

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0 

Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 0 

Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0 

Цільове фінансування 1525 1500 1530 1289 

Благодійна допомога 1526 0 0 0 

Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0 

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного 

періоду) 
1531 0 0 0 

резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок 

звітного періоду) 
1532 0 0 0 

резерв незароблених премій; (на початок звітного 

періоду) 
1533 0 0 0 

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0 

Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0 

Призовий фонд 1540 0 0 0 

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0 

Усього за розділом II 1595 1500 1530 1289 

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення 

Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0 

Векселі видані 1605 0 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість: 

за довгостроковими зобов’язаннями 
1610 0 0 0 

за товари, роботи, послуги 1615 81750 73539 137834 

за розрахунками з бюджетом 1620 2394 253 1016 

за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 0 

за розрахунками зі страхування 1625 244 318 333 

за розрахунками з оплати праці 1630 590 1113 684 

за одержаними авансами 1635 0 0 0 

за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0 

із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0 

за страховою діяльністю 1650 0 0 0 

Поточні забезпечення 1660 0 0 0 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0 



Інші поточні зобов’язання 1690 12728 7808 11320 

Усього за розділом IІІ 1695 97706 83031 151187 

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 

утримуваними для продажу, та групами вибуття 
1700 0 0 0 

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного 

фонду 
1800 0 0 0 

Баланс 1900 106676 92543 111037 

 

Примітки 

Iнформацiя розкрита в ПРИМIТКАХ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ПАТ 

«ТЕРНОПIЛЬМIСЬКГАЗ» ЗА 9 мiсяцiв 2013 року. Iншої суттєвої iнформацiї, 
що вимагається розкривати згiдно наказу Мiнiстерства фiнансiв вiд 07.02.2013 

№73 немає.  

Керівник Бобрiвець Володимир Леонiдович 

Головний бухгалтер Губиш Сергiй Iванович 



   КОДИ 

  Дата(рік, місяць, число) 2013 | 10 | 01 

Підприємство 
Публiчне акцiонерне товариство по газопостачанню та 

газифiкацiї "Тернопiльмiськгаз" 
за ЄДРПОУ 21155959 

 (найменування)   

 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 

за 9 місяців 2013 р. 

 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Стаття Код рядка За звітний період 
За аналогічний період 

попереднього року 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 131826 235412 

Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0 

Премії підписані, валова сума 2011 0 0 

Премії, передані у перестрахування 2012 0 0 

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0 

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 126680 ) ( 228834 ) 

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 ) 

Валовий: 
 прибуток 

 

2090 

 

5146 

 

6578 

 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0 

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0 

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0 

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0 

Інші операційні доходи 2120 98 43797 

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2121 0 0 

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції 

2122 0 0 

Адміністративні витрати 2130 ( 3465 ) ( 2747 ) 

Витрати на збут 2150 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 1328 ) ( 1491 ) 

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2181 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрат від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції 

2182 ( 0 ) ( 0 ) 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
 прибуток 

 

2190 

 

451 

 

46137 

 збиток 2195 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 0 0 

Інші доходи 2240 0 0 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 4 ) ( 8 ) 

Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 0 ) 



Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0 

Фінансовий результат до оподаткування: 
 прибуток 

 

2290 

 

447 

 

46129 

 збиток 2295 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0 -236 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
 прибуток 

 

2350 

 

447 

 

46129 

 збиток 2355 ( 0 ) ( 0 ) 

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД 

Стаття Код рядка За звітний період 
За аналогічний період 

попереднього року 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 

Накопичені курсові різниці 2410 0 0 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 

підприємств 
2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 0 0 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 447 46129 

 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Матеріальні затрати 2500 14140 13807 

Витрати на оплату праці 2505 6887 7605 

Відрахування на соціальні заходи 2510 2449 2738 

Амортизація 2515 1400 1055 

Інші операційні витрати 2520 2620 2424 

Разом 2550 27496 27629 

 

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 34986 34986 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 34986 34986 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 12.77654 1318.49883 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 12.77654 1318.49883 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0 

 

Примітки 

Iнформацiя розкрита в ПРИМIТКАХ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ПАТ 

«ТЕРНОПIЛЬМIСЬКГАЗ» ЗА 9 мiсяцiв 2013 року. Iншої суттєвої iнформацiї, 
що вимагається розкривати згiдно наказу Мiнiстерства фiнансiв вiд 07.02.2013 

№73 немає.  

Керівник Бобрiвець Володимир Леонiдович 

Головний бухгалтер Губиш Сергiй Iванович 



   КОДИ 

  Дата(рік, місяць, число) 2013 | 10 | 01 

Підприємство 
Публiчне акцiонерне товариство по газопостачанню та 

газифiкацiї "Тернопiльмiськгаз" 
за ЄДРПОУ 21155959 

 (найменування)   

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 

за 9 місяців 2013 р. 

 

Стаття Код рядка За звітний період 
За аналогічний період 

попереднього року 

1 2 3 4 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Надходження від: 

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 
 

3000 

 

174509 

 

196358 

Повернення податків і зборів 3005 0 0 

у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 

Цільового фінансування 3010 0 0 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0 

Надходження від повернення авансів 3020 0 0 

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних 

рахунках 
3025 0 0 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0 

Надходження від операційної оренди 3040 0 0 

Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0 

Надходження від страхових премій 3050 0 0 

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0 

Інші надходження 3095 553 578 

Витрачання на оплату: 

Товарів (робіт, послуг) 
 

3100 

 

( 153843 ) 

 

( 174539 ) 

Праці 3105 ( 4846 ) ( 4991 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 2660 ) ( 2401 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 13914 ) ( 13194 ) 

Зобов’язання з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 0 ) 

Зобов’язання з податку на додану вартість 3117 ( 0 ) ( 0 ) 

Зобов’язання з інших податків і зборів 3118 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату повернення авансів/td>  3140 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання фінансових установ на надання позик  3155 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрачання 3190 ( 1871 ) ( 1819 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 2072 8 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

Надходження від реалізації: 
фінансових інвестицій 

3200 0 0 

необоротних активів 3205 0 0 



Надходження від отриманих: 

відсотків 
3215 0 0 

дивідендів 3220 0 0 

Надходження від деривативів 3225 0 0 

Надходження від погашення позик 3230 0 0 

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої 
господарської одиниці 

3235 0 0 

Інші надходження 3250 0 0 

Витрачання на придбання: 

фінансових інвестицій 
3255 ( 0 ) ( 0 ) 

необоротних активів 3260 ( 0 ) ( 0 ) 

Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої 
господарської одиниці 

3280 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 

Надходження від: 

Власного капіталу 
3300 0 0 

Отримання позик 3305 0 0 

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0 

Інші надходження 3340 0 0 

Витрачання на: 

Викуп власних акцій 
3345 ( 0 ) ( 0 ) 

Погашення позик 3350 0 0 

Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх 

підприємствах 
3375 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 

Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 2072 8 

Залишок коштів на початок року 3405 2860 2868 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 

Залишок коштів на кінець року 3415 788 2860 

 

Примітки 

Товариством для звiтування про грошовi потоки вiд операцiйної дiяльностi обраний прямий метод, згiдно з яким 

розкривається iнформацiя про основнi класи валових надходжень грошових коштiв. Прямий метод надає 
iнформацiю, яка може бути корисною для оцiнки майбутнiх грошових потокiв i якi не можна отримати iз 

застосуванням непрямого методу. Згiдно з прямим методом, iнформацiя про основнi класи валових надходжень 

грошових коштiв i валових виплат грошових отримана з облiкових регiстрiв пiдприємства. 

Iнформацiя розкрита в ПРИМIТКАХ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ПАТ «ТЕРНОПIЛЬМIСЬКГАЗ» ЗА 9 мiсяцiв 

2013 року. Iншої суттєвої iнформацiї, що вимагається розкривати згiдно наказу Мiнiстерства фiнансiв вiд 

07.02.2013 №73 немає.  

Керівник Бобрiвець Володимир Леонiдович 

Головний 

бухгалтер 
Губиш Сергiй Iванович 



   КОДИ 

  Дата(рік, місяць, число) 2013 | 10 | 01 

Підприємство 
Публiчне акцiонерне товариство по газопостачанню та 

газифiкацiї "Тернопiльмiськгаз" 
за ЄДРПОУ 21155959 

 (найменування)   

 

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) 

за 9 місяців 2013 р. 

 

Стаття Код рядка 
За звітний період 

За аналогічний період попереднього 

року 

надходження видаток надходження видаток 

1 2 3 4 5 6 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Прибуток (збиток) від звичайної 
діяльності до оподаткування 

3500 0 0 0 0 

Коригування на: 

амортизацію необоротних активів 
3505 0 X 0 X 

збільшення (зменшення) забезпечень 3510 0 0 0 0 

збиток (прибуток) від нереалізованих 

курсових різниць 
3515 0 0 0 0 

збиток (прибуток) від неопераційної 
діяльності та інших негрошових 

операцій 

3520 0 0 0 0 

Прибуток (збиток) від участі в 

капіталі 
3521 0 0 0 0 

Зміна вартості активів, які 
оцінюються за справедливою 

вартістю, та дохід (витрати) від 

первісного визнання 

3522 0 0 0 0 

Збиток (прибуток) від реалізації 
необоротних активів, утримуваних 

для продажу та груп вибуття 

3523 0 0 0 0 

Збиток (прибуток) від реалізації 
фінансових інвестицій 

3524 0 0 0 0 

Зменшення (відновлення) корисності 
необоротних активів 

3526 0 0 0 0 

Фінансові витрати 3540 X 0 X 0 

Зменшення (збільшення) оборотних 

активів 
3550 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточних 

біологічних активів 
3552 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) дебіторської 
заборгованості за продукцію, товари, 

роботи, послуги 

3553 0 0 0 0 

Зменшення (збільшення) іншої 
поточної дебіторської заборгованості 

3554 0 0 0 0 

Зменшення (збільшення) витрат 

майбутніх періодів 
3556 0 0 0 0 

Зменшення (збільшення) інших 

оборотних активів 
3557 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточних 

зобов'язань 
3560 0 0 0 0 



Грошові кошти від операційної 
діяльності 

3570 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 
кредиторської заборгованості за 

товари, роботи, послуги 

3571 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 
кредиторської заборгованості за 

розрахунками з бюджетом 

3572 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 
кредиторської заборгованості за 

розрахунками зі страхування 

3573 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 
кредиторської заборгованості за 

розрахунками з оплати праці 
3574 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) доходів 

майбутніх періодів 
3576 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) інших 

поточних зобов’язань 
3577 0 0 0 0 

Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0 

Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від операційної 
діяльності 

3195 0 0 0 0 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності   

Надходження від реалізації: 
фінансових інвестицій 

3200 0 X 0 X 

необоротних активів 3205 0 X 0 X 

Надходження від отриманих: 

відсотків 
3215 0 X 0 X 

дивідендів 3220 0 X 0 X 

Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X 

Надходження від погашення позик 3230 0 X 0 X 

Надходження від вибуття дочірнього 

підприємства та іншої господарської 
одиниці 

3235 0 X 0 X 

Інші надходження 3250 0 X 0 X 

Витрачання на придбання: 

фінансових інвестицій 
3255 X 0 X ( 0 ) 

необоротних активів 3260 X 0 X 0 

Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0 

Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0 

Витрачання на придбання дочірнього 

підприємства та іншої господарської 
одиниці 

3280 X 0 X 0 

Інші платежі 3290 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від 

інвестиційної діяльності 
3295 0 0 0 0 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності   

Надходження від: 

Власного капіталу 
3300 0 X 0 X 

Отримання позик 3305 0 X 0 X 

Надходження від продажу частки в 

дочірньому підприємстві 
3310 0 X 0 X 



Інші надходження 3340 0 X 0 X 

Витрачання на: 

Викуп власних акцій 
3345 X 0 X 0 

Погашення позик 3350 X 0 X 0 

Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0 

Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0 

Витрачання на сплату заборгованості 
з фінансової оренди 

3365 X 0 X 0 

Витрачання на придбання частки в 

дочірньому підприємстві 
3370 X 0 X 0 

Витрачання на виплати 

неконтрольованим часткам у дочірніх 

підприємствах 

3375 X 0 X 0 

Інші платежі 3390 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від фінансової 
діяльності 

3395 0 0 0 0 

Чистий рух грошових коштів за 

звітний період 
3400 0 0 0 0 

Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X 

Вплив зміни валютних курсів на 

залишок коштів 
3410 0 0 0 0 

Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0 

 

Примітки 
Звiт про рух грошових коштiв за непрямим методом не заповнено тому, що 

Товариство надає Звiт про рух грошових коштiв за прямим методом. 

Керівник Бобрiвець Володимир Леонiдович 

Головний бухгалтер Губиш Сергiй Iванович 



   КОДИ 

  Дата(рік, місяць, число) 2013 | 10 | 01 

Підприємство 
Публiчне акцiонерне товариство по газопостачанню та газифiкацiї 

"Тернопiльмiськгаз" 
за ЄДРПОУ 21155959 

 (найменування)   

 

Звіт про власний капітал 

за 9 місяців 2013 р. 

 

Стаття Код рядка 
Зареєстрований 

капітал 

Капітал у 

дооцінках 

Додатковий 

капітал 

Резервний 

капітал 

Нерозподілений 

прибуток 

(непокритий 

збиток) 

Неоплачений 

капітал 

Вилучений 

капітал 
Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на 

початок року 
4000 70 0 18537 2 -11139 0 0 7470 

Коригування: 
Зміна облікової 
політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення 

помилок 
4010 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований 

залишок на 

початок року 

4095 70 0 18537 2 -11139 0 0 7470 

Чистий 

прибуток 

(збиток) за 

звітний період 

4100 0 0 0 0 447 0 0 447 

Інший сукупний 

дохід за звітний 

період 

4110 0 0 0 0 0 0 0 0 

Розподіл 

прибутку: 
Виплати 

власникам 

(дивіденди) 

4200 0 0 0 0 0 0 0 0 

Спрямування 4205 0 0 0 0 0 0 0 0 



прибутку до 

зареєстрованого 

капіталу 

Відрахування до 

резервного 

капіталу 

4210 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого 

прибутку, 

належна до 

бюджету 

відповідно до 

законодавства 

4215 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого 

прибутку на 

створення 

спеціальних 

(цільових) фондів 

4220 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого 

прибутку на 

матеріальне 
заохочення 

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески 

учасників: 

Внески до 

капіталу 

4240 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення 

заборгованості з 
капіталу 

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення 

капіталу: 

Викуп акцій 

(часток) 

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж 

викуплених акцій 

(часток) 

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання 

викуплених акцій 

(часток) 

4270 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення 

частки в капіталі 
4275 0 0 0 0 0 0 0 0 



Зменшення 

номінальної 
вартості акцій 

4280 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в 

капіталі 
4290 0 0 65 0 0 0 0 65 

Придбання 

(продаж) 

неконтрольованої 
частки в 

дочірньому 

підприємстві 

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін у 

капіталі 
4295 0 0 65 0 447 0 0 512 

Залишок на 

кінець року 
4300 70 0 18602 2 -10692 0 0 7982 

 

Примітки 

ПРИМІТКИ  

 

ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПАТ «Тернопільміськгаз» 

за   9 мiсяцiв 2013 року 

 

 

1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 

 

                  Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації «Тернопільміськгаз» (надалі – ПАТ «Тернопільміськгаз» або 

«Товариство») було створене відповідно до Указу Президента України «Про корпоратизацію підприємств» від 15 червня 1993 року №210/93 та   

Наказу Державного Комітету України по нафті і газу від 27.07.1994 року № 279 шляхом перетворення державного підприємства по 

газопостачанню та газифікації «Тернопільміськгаз» у відкрите акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації «Тернопільміськгаз» .  На 

виконання вимог Закону України «Про акціонерні товариства» змінено назву Відкрите акціонерне товариство на Публічне акціонерне товариство 

по газопостачанню та газифікації  «Тернопільміськгаз» №1646 120 0000 003323  від 06.12.1994 року . 

                   

Акції Товариства вільно обертаються на відкритому ринку цінних паперів. 

             

 Товариство безпосередньо здійснює такі основні види діяльності: 
 - транспортування природного газу розподільчими газопроводами; 

 - постачання природного газу; 

-  будівництво, проектні роботи, господарське управління будівництвом, діяльність у сфері архітектури; 

 - посередницькі послуги, торгівля і послуги; 

 - інше 

               Виробничі потужності Товариства сконцентровані в Україні. 



 ПАТ «Тернопільміськгаз» є товариством, яке знаходиться у колективній власності. 
 Юридична адреса Товариства: 46006, м.Тернопіль,  вул. Чернівецька, 54а. 

 Функціональною валютою звітності є гривня. Звітність складена в тисячах гривень. 

 За всі звітні періоди, закінчуючи роком, що завершився 31 грудня 2011 року Товариство готувало фінансову звітність відповідно до 

національних стандартів бухгалтерського обліку України. Ця фінансова звітність є першою попередньою фінансовою звітністю, складеною 

відповідно до МСФЗ. 

                    

2. ОСНОВИ ПРЕДСТАВЛЕННЯ  ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 
       Товариство перейшло на Міжнародні стандарти фінансової звітності з 01.01.2012 року відповідно до МСФЗ (ІРК.8) 1 "Перше застосування 

Міжнародних стандартів фінансової звітності". 

       Керуючись МСФЗ (ГРК8) 1, Товариство вибрало першим звітним періодом рік, який закінчується 31.12.13р. З цієї дати фінансова звітність 

Товариства складатиметься відповідно до вимог МСФЗ, що були розроблені Радою (Комітетом) з Міжнародних стандартів бухгалтерського 

обліку, та роз’яснень Комітету з тлумачень міжнародної фінансової звітності, а також відповідно роз’яснень Постійного комітету з тлумачень, що 

були затверджені комітетом з міжнародного бухгалтерського обліку та діяли на дату складання фінансової звітності. 
       МСФЗ (ІРК.8.) 1 вимагає від підприємства, яке переходить на МСФЗ, скласти вхідний баланс за МСФЗ на дату переходу МСФЗ. Ця дата є 
початком ведення обліку за МСФЗ. Товариством було здійснено трансформацію даних Балансу станом на 01.01.2012 року. Зміни, пов'язані з 
переходом на МСФЗ, відображені шляхом коригування відповідних статей балансу в кореспонденції з нерозподіленим прибутком на початок 2012 

року. Відповідно до МСФЗ 1, Товариство використовує однакову облікову політику при складанні попередньої фінансової звітності згідно МСФЗ 

та протягом усіх періодів, представлених у першій повній фінансової звітності згідно з МСФЗ. Така облікова політика повинна відповідати всім 

стандартам МСФЗ, чинним на дату складання першої повної фінансової звітності за МСФЗ (тобто, станом на 31 грудня 2013року).   

Нижче надані пояснення, як перехід з попередніх П(С)БО на МСФЗ вплинув на фінансовий стан Товариства, фінансові результати і грошові 
потоки, відображені у звітності. 
               Узгодження власного капіталу Товариства у звітності за попередніми П(С)БО з власним капіталом Товариства за МСФЗ для обох дат: 
дати переходу на МСФЗ - 01 січня 2012 року  та  дати кінця найпізнішого періоду, відображеного в найостанніших річній фінансовій звітності 
Товариства за попередніми П(С)БО – 31 грудня 2011 року: 

 Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

Виправлення 

помилок 

Вплив 

переходу 

на МСФЗ 

МСФЗ Пояснення 

1 2 3 4 5 6 7 

Актив       

I. Необоротні активи        

Нематеріальні активи:        

залишкова вартість НА  010      

первісна вартість НА  011      

накопичена амортизація 

НА  
012 

(     -    )   (     -    )  

Незавершені капітальні 
інвестиції  

020 
2982   2982  

Основні засоби:        

залишкова вартість ОЗ  030 12893   12893  

первісна вартість ОЗ  031 28671   28671  

знос ОЗ  032 (15778)   (15778)  



Довгострокові біологічні 
активи: 

  
     

справедлива (залишкова) 

вартість БА  
035 

     

первісна вартість БА  036      

накопичена амортизація 

БА  
037 

     

Довгострокові фінансові 
інвестиції: 

  
     

довгострокові інвестиції, які 
обліковуються за методом 

участі в капіталі інших 

підприємств  

040 

     

довгострокові інші 
фінансові інвестиції  

045 
     

Довгострокова дебіторська 

заборгованість  
050 

     

Відстрочені податкові активи  060      

Інші необоротні активи  070      

Усього за розділом I 080 15875   15875  

II. Оборотні активи        

Виробничі запаси  100 1006   1006  

Поточні біологічні активи  110      

Незавершене виробництво  120      

Готова продукція  130      

Товари  140      

Векселі одержані  150      

Дебіторська заборгованість 

за товари, роботи, послуги: 
  

     

чиста реалізаційна вартість  160 73334   73334  

первісна вартість  161 73334   73334  

резерв сумнівних боргів  162      

Дебіторська заборгованість 

за розрахунками: 
  

     

з бюджетом  170 16   16  

за виданими авансами  180      

з нарахованих доходів  190      

із внутрішніх 

розрахунків д/з  
200 

     

Інша поточна дебіторська 

заборгованість 
210 

17938   17938  



Поточні фінансові інвестиції 220      

Грошові кошти та їх 

еквіваленти: 
  

     

гроші в національній валюті  230 2868   2868  

гроші у тому числі в касі  231 43   43  

гроші в іноземній валюті  240      

Інші оборотні активи 250      

Усього за розділом II 260 95162   95162  

III. Витрати майбутніх 

періодів (270) 
270 

     

Баланс 280 111037   111037  

Пасив 
Код 

рядка 

     

1 2      

I. Власний капітал        

Статутний капітал  300 70   70  

Пайовий капітал  310      

Додатковий вкладений 

капітал 
320 

     

Інший додатковий капітал  330 14470   14470  

Резервний капітал  340 2   2  

Нерозподілений прибуток 

(непокритий збиток) 
350 

(55981)   (55981)  

Неоплачений капітал  360      

Вилучений капітал  370      

Усього за розділом I 380 -41439   -41439  

II. Забезпечення майбутніх 

витрат і платежів 
  

     

Забезпечення виплат 
персоналу  

400 
     

Інші забезпечення  410      

Цільове фінансування  420 1289   1289  

Усього за розділом II 430 1289   1289  

III. Довгострокові 
зобов'язання 

  
     

Довгострокові кредити 

банків  
440 

     

Інші довгострокові фінансові 
зобов'язання  

450 
     

Відстрочені податкові 
зобов'язання  

460 
     



Інші довгострокові 
зобов'язання  

470 
     

Усього за розділом III 480      

IV. Поточні зобов'язання        

Короткострокові кредити 

банків  
500 

     

Поточна заборгованість за 

довгостроковими 

зобов'язаннями  

510 

     

Векселі видані  520      

Кредиторська  заборгованість 

за товари, роботи, послуги  
530 

137834   137834  

Поточні зобов'язання за 

розрахунками: 
  

     

з одержаних авансів  540      

з бюджетом  550 1016   1016  

з позабюджетних платежів  560      

зі страхування   570 333   333  

з оплати праці   580 684   684  

з учасниками   590      

із внутрішніх розрахунків   600      

Інші поточні зобов'язання  610 11320   11320  

Усього за розділом IV 620 151187   151187  

V. Доходи майбутніх 

періодів  
630 

     

Баланс 640 111037   111037  

 

 

 Ця попередня фінансова звітність згідно МСФЗ складена на основі історичної вартості. 
 Узгодження загального сукупного прибутку Товариства у звітності за попередніми П(С)БО з загальним сукупним прибутком Товариства 

за МСФЗ за рік, що закінчився 31 грудня 2012 року: 

 

Показники Код 

рядка 

За П(С)БО Перехід на 

МСФЗ 

За МСФЗ Пояснення 

1 2 3 4 5 6 

Доход (виручка) від реалізації продукції 
(товарів, робіт, послуг) 

010 351964  351964  

Податок на додану вартість 015 (44022)  (44022)  

Інші вирахування з доходу 030 (5276)  (5276)  



Чистий доход (виручка) від реалізації 
продукції (товарів, робіт, послуг) (035) 

035 302666  302666  

Собівартість реалізованої продукції 
(товарів, робіт, послуг) (040) 

040 (288005)  (288005)  

Валовий:       

прибуток 050 14661  14661  

збиток 055 -  -  

Інші операційні доходи (060) 060 47905  47905  

Адміністративні витрати (070) 070 (4732)  (4732)  

Витрати на збут (080) 080 -  -  

Інші операційні витрати (090) 090 (6570)  (6570)  

Фінансові результати від операційної 
діяльності: 

  -  -  

прибуток 100 51264  51264  

збиток 105 -  -  

Доход від участі в капіталі (110) 110 -  -  

Інші фінансові доходи (120) 120 -  -  

Інші доходи (130) 130 -  -  

Фінансові витрати (140) 140 (8)  (8)  

Втрати від участі в капіталі (150) 150 -  -  

Інші витрати (160) 160 (-)  (-)  

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на 

монетарні статті (165) 

165 -  -  

Фінансові результати від звичайної 
діяльності до оподаткування: 

  -  -  

прибуток 170 51256  51256  

збиток 175     

Податок на прибуток від звичайної 
діяльності  

180 6414  6414  

Дохід з податку на прибуток від звичайної 
діяльності  

185 -  -  



Фінансові результати від звичайної 
діяльності: 

  -  -  

прибуток 190 44842  44842  

збиток 195 -  -  

Надзвичайні:   -  -  

доходи надзвичайні (200) 200 -  -  

витрати надзвичайні (205) 205 -  -  

Податки з надзвичайного прибутку (210) 210 -  -  

Чистий:   -  -  

прибуток 220 44842  44842  

збиток 225 -  -  

 

 Перехід від національних  П(С)БО до МСФЗ  не вплинув на звіт про рух грошових коштів. 

 

3. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ 

 Основні засоби 

  Основні засоби, придбані після дати переходу на МСФЗ, враховуються у звіті про фінансове положення за первинною вартістю, що 

включає всі витрати, необхідні для доведення активу до стану, придатного до використання, за вирахуванням накопиченої амортизації і збитків від 

знецінення. 

 Капіталізовані витрати включають основні витрати на модернізацію і заміну частин активів, які збільшують термін їх корисної 
експлуатації або покращують їх здатність генерувати доходи.  Витрати на ремонт і обслуговування основних засобів, які не відповідають 

приведеним вище критеріям капіталізації, відображаються в звіті про сукупні доходи і витрати того періоду, в якому вони були понесені. 

 Сума, що амортизується, – це первинна вартість об'єкту основних засобів або переоцінена вартість, за вирахуванням його ліквідаційної 
вартості.  Ліквідаційна вартість активу – це передбачувана сума, яку підприємство отримало б на даний момент від реалізації об'єкту основних 

засобів після вирахування очікуваних витрат на вибуття, якби даний актив вже досяг того віку і стану, в якому, імовірно, він знаходитиметься в 

кінці свого терміну корисного використання. 

 Амортизація основних засобів призначена для списання суми, що амортизується, впродовж терміну корисного використання активу і 
розраховується з використанням прямолінійного методу. Гірничі активи та обладнання із вмістом дорогоцінних металів — за виробничим 

методом. 

 Ліквідаційна вартість, терміни корисного використання і метод нарахування амортизації передивляються на кінець кожного фінансового 

року.  Вплив будь-яких змін, що виникають від оцінок, зроблених в попередні періоди, враховується як зміна облікової оцінки. 

 Дохід або збиток, що виникають в результаті вибуття або ліквідації об'єкту основних засобів, визначається як різниця між сумами від 

продажу і балансовою вартістю активу і признається в прибутках і збитках.  



 

 Нематеріальні активи 

  Нематеріальні активи з кінцевими термінами використання, придбані в рамках окремих операцій, враховуються за вартістю придбання за 

вирахуванням накопиченої амортизації і накопиченого збитку від знецінення.  Амортизація нараховується рівномірно протягом терміну корисного 

використання нематеріальних активів.  Очікувані терміни корисного використання і метод нарахування амортизації аналізуються на кінець 

кожного звітного періоду, при цьому всі зміни в оцінках відбиваються в звітності без перерахування порівняльних показників. 

 Нематеріальний актив списується при продажі або коли від його майбутнього використання або вибуття не очікується економічних вигод.  

Дохід або збиток від списання нематеріального активу, що є різницею між чистими сумами від вибуття і балансовою вартістю активу, 

включається в звіт про сукупні доходи і витрати у момент списання. 

 

 Знецінення основних засобів і нематеріальних активів 

 Товариство проводить перевірку наявності індикаторів знецінення балансової вартості матеріальних і нематеріальних активів на кожну 

звітну дату.  В разі виявлення будь-яких таких індикаторів розраховується відшкодована вартість відповідного активу для визначення розміру 

збитку від знецінення (якщо такий є). Якщо неможливо оцінити відшкодовану вартість окремого активу, Товариство оцінює відшкодовану 

вартість генеруючої одиниці, до якої відноситься такий актив.  

 Нематеріальні активи з невизначеним терміном корисного використання і нематеріальні активи, не готові до використання, оцінюються на 

предмет знецінення як мінімум щорік і при виявленні будь-яких ознак можливого знецінення. 

 Відшкодована вартість визначається як більша із справедливої вартості активу за вирахуванням витрат на реалізацію і експлуатаційної 
цінності. При оцінці експлуатаційної цінності, очікувані майбутні потоки грошових коштів дисконтуються до приведеної вартості з 
використанням ставки дисконтування до оподаткування, що відображає поточну ринкову оцінку вартості грошей в часі і ризиків, властивих 

даному активу, відносно яких оцінка майбутніх грошових потоків не коректувалася. 

 Якщо відшкодована вартість активу (або генеруючої одиниці) виявляється нижчою за його балансову вартість, балансова вартість цього 

активу (генеруючої одиниці) зменшується до відшкодованої вартості.  Збитки від знецінення відразу відображаються в прибутках і збитках, за 
винятком випадків, коли актив враховується за оціненою вартістю.  В цьому випадку збиток від знецінення враховується як зменшення резерву по 

переоцінці. 

 У випадках, коли збиток від знецінення згодом відновлюється, балансова вартість активу (генеруючої одиниці) збільшується до суми, 

отриманої в результаті нової оцінки його відшкодованої вартості, так, щоб нова балансова вартість не перевищувала балансову вартість, яка була 
б визначена, якби по цьому активу (генеруючій одиниці) не був відображений збиток від знецінення в попередні роки. Відновлення збитку від 

знецінення відразу ж відображається в прибутках і збитках, за винятком випадків, коли актив враховується за оціненою вартістю.  В цьому 

випадку відновлення збитку від знецінення враховується як збільшення резерву по переоцінці. 
 

 

 Необоротні активи, які утримуються для продажу 

  

Необоротні активи і групи вибуття, класифіковані як утримувані для продажу оцінюються по найменшій вартості — або балансовій 

вартості, або справедливій вартості за вирахуванням витрат на продаж. Необоротні активи, які утримуються для продажу не підлягають 

амортизації. 
 



 Грошові кошти 

  

  Грошові кошти включають кошти в касі та грошові кошти на рахунках у банках, а також банківські депозити з початковим строком 

менше трьох місяців. 

  Строкові депозити 

 

  Строкові депозити включають в себе банківські депозити з початковим строком від трьох місяців до року. 

 

 Торгівельна та інша кредиторська заборгованість 

 Торгова та інша кредиторська заборгованість оцінюється при первинному визнанні за справедливою вартістю 

 

 Витрати на позики 

 

 Витрати на позики, які безпосередньо відносяться до придбання, будівництва або виробництва кваліфікованого активу, тобто активу, 

підготовка якого до передбачуваного використання або для продажу обов'язково вимагає значного часу, додаються до вартості даних активів до 

тих пір, поки ці активи не будуть, в основному, готові до передбаченого використання або для продажу. Всі інші витрати на позики визнаються у 

складі звіту про сукупні доходи та витрати того періоду, в якому вони понесені. 
 

 Резерви 

 

 Резерви визнаються, коли у Товариства є поточне зобов'язання (юридична або конструктивне), що виникло в результаті минулих подій, 

для погашення якого, ймовірно, потрібне вибуття ресурсів, що втілюють економічні вигоди, і при цьому можна здійснити достовірну оцінку 

даного зобов'язання. 

 

Запаси 

  

Запаси складаються, головним чином, із сировини та матеріалів, які призначені для використання у виробництві готової продукції. Запаси 

відображаються за найменшою з двох величин: собівартості або чистої вартості реалізації. 
Собівартість розраховується з використанням методів ФІФО. 

 

 Передплати постачальникам 

  

Передоплати постачальникам відображаються за собівартістю. 

 

 Податок на прибуток 

  

Витрати з податку на прибуток або збиток за рік являють собою суму поточного та відстроченого податку. 

  Поточний податок 



  Сума поточного податку визначається виходячи з величини оподатковуваного прибутку за рік. Оподатковуваний прибуток відрізняється 

від прибутку, відображеного у звіті про сукупні доходи або витрати, через статті доходів або витрат, що підлягають оподаткуванню або 

вирахуванню для цілей оподаткування в інші періоди, а також виключає статті, які взагалі не підлягають оподаткуванню або вирахуванню для 

цілей оподаткування. Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток розраховується з використанням ставок оподаткування, встановлених 

законодавством, що набрали чинності на звітну дату. 

  Відстрочений податок 

  Відстрочений податок визнається у відношенні тимчасових різниць між балансовою вартістю активів та зобов'язань, відображених у 

фінансовій звітності, та відповідними даними податкового обліку, використовуваними при розрахунку оподатковуваного прибутку. Відкладені 
податкові зобов'язання, як правило, відображаються з урахуванням всіх оподатковуваних тимчасових різниць. Відстрочені податкові активи 

відображаються з урахуванням всіх тимчасових різниць за умови високої ймовірності отримання в майбутньому оподатковуваного прибутку, 

достатнього для використання цих тимчасових різниць. Податкові активи та зобов'язання не відображаються у фінансовій звітності, якщо 

тимчасові різниці пов'язані з гудвілом або виникають внаслідок первісного визнання інших активів і зобов'язань в рамках угод (крім угод по 

об'єднанню бізнесу), які не впливають ні на оподатковуваний, ні на бухгалтерський прибуток. 

  Балансова вартість відстрочених податкових активів переглядається на кінець кожного звітного періоду і зменшується, якщо ймовірність 

отримання в майбутньому оподатковуваного прибутку, достатньої для повного або часткового використання цих активів, більш не є високою. 

  Відстрочені податкові активи та зобов'язання з податку на прибуток розраховуються з використанням ставок оподаткування (а також 

положень податкового законодавства), встановлених законодавством, що набрали або практично набрали чинності на звітну дату, які імовірно 

діятимуть у період реалізації податкового активу або погашення зобов'язання. Оцінка відстрочених податкових зобов'язань і активів відображає 
податкові наслідки намірів Товариства (станом на звітну дату) у відношенні способів відшкодування або погашення балансової вартості активів та 

зобов'язань. 

  Відстрочені податкові активи та зобов'язання показуються у звітності згорнуто, якщо існує законне право провести взаємозалік поточних 

податкових активів і зобов'язань, що відносяться до податку на прибуток, що справляється одним і тим самим податковим органом, і Товариство 

має намір здійснити взаємозалік поточних податкових активів і зобов'язань. 

  Поточний та відстрочений податки за період 

  Поточні та відстрочені податки визнаються в прибутках і збитках, крім випадків, коли вони відносяться до статей, які безпосередньо 

відносяться до складу іншого сукупного доходу або власного капіталу. У цьому випадку відповідний податок також визнається в іншому 

сукупному прибутку або безпосередньо в капіталі відповідно.  

 

 

 Пенсійні зобов’язання   

   

Державний пенсійний план з визначеними внесками - Товариство здійснює внески в Державний пенсійний фонд України виходячи з 
заробітної плати кожного працівника. Витрати Товариства за такими внесками включені до статті «Відрахування ня соціальні заходи». Дана сума 

включається до витрат того періоду, коли вони фактично понесені.  
  Крім того Товариство відповідно до вимог законодавства України здійснює відшкодування витрат Державного пенсійного фонду України 

на виплату і доставку пенсій, призначених працівникам Товариства на пільгових умовах за роботу у важких і шкідливих умовах праці. Витрати 



Товариства за такими платежами включені до статті «ші операційні витрати». Дана сума включається до витрат того періоду, коли вони фактично 

понесені.  
 

 Визнання доходів 

  

Доходи від реалізації визнаються в розмірі справедливої вартості винагороди, отриманої або яка підлягає отриманню, і являють собою 

суми до отримання за продукцію та послуги, надані в ході звичайної господарської діяльності, за вирахуванням  повернень продукції покупцями, 

знижок та  за вирахуванням податку на додану вартість (ПДВ). 

 Реалізація продукції 

 Доходи від реалізації продукції визнаються за умови виконання всіх наведених нижче умов: 

● Товариство передало покупцеві всі істотні ризики і вигоди, пов'язані з володінням продукцією; 

● Товариство більше не бере участь в управлінні в тій мірі, яка зазвичай асоціюється з правом володіння, і не контролює продану продукцію; 

● Сума доходів може бути достовірно визначена; 

● Існує висока вірогідність отримання економічних вигод, пов'язаних з операцією; 

● Понесені або очікувані витрати, пов'язані з операцією, можуть бути достовірно визначені. 

 Надання послуг 

  

Доходи від надання послуг визнаються, коли: сума доходів може бути достовірно визначена; існує ймовірність того, що економічні 
вигоди, пов'язані з операцією, надійдуть Товариству і понесені або очікувані витрати, пов'язані з операцією, можуть бути достовірно визначені. 

 

 

 Перерахунок іноземної валюти 

  

Операції в іноземній валюті обліковуються Товариством в національній валюті України — гривні  по курсу Національного банку України 

на дату операції. Монетарні активи і зобов'язання, виражені в іноземній валюті, перераховуються  по курсу Національного банку України на 

звітну дату. Всі курсові різниці включаються у звіт про прибутки і збитки. 

 Немонетарні статті, які оцінюються на основі історичної собівартості в іноземній валюті, перераховуються по курсу  Національного банку 

України на дату первісної операції. 
   

  Умовні зобов’язання та активи 

   

Умовні зобов'язання не визнаються у фінансовій звітності. Такі зобов'язання розкриваються у примітках до фінансової звітності, за 

винятком тих випадків, коли ймовірність відтоку ресурсів, що втілюють економічні вигоди, є незначною.  

4. ІСТОТНІ СУДЖЕННЯ І ДЖЕРЕЛА НЕВИЗНАЧЕНОСТІ У ОЦІНКАХ 

 

 Істотні судження в процесі застосування облікової політики. 



 У процесі застосування облікової політики Товариства керівництво зробило певні професійні судження, окрім тих, які вимагають 

використання оцінок, які мають найбільш істотний вплив на суми, визнані в  фінансовій звітності. Ці судження, серед іншого, включають 

правомірність застосування припущення щодо здатності вести свою діяльність на безперервній основі. 
 

 Основні джерела невизначеності оцінок - Нижче наведені ключові припущення щодо майбутнього, а також основні джерела 

невизначеності оцінок на кінець звітного періоду, які мають істотний ризик стати причиною внесення суттєвих коригувань до балансової вартості 
активів та зобов'язань протягом наступного фінансового року. 

 

(а) Строки корисного використання основних засобів 

 

 Оцінка строків корисного використання об'єктів основних засобів залежить від професійного судження керівництва, яке засноване на 

досвіді роботи з аналогічними активами. При визначенні строків корисного використання активів керівництво бере до уваги умови очікуваного 

використання активів, моральний знос, фізичний знос і умови праці, в яких будуть експлуатуватися дані активи. Зміна будь-якого з цих умов або 

оцінок може в результаті привести до коригування майбутніх норм амортизації. 
 

(в) Відстрочені податкові активи 

 

 Податковий кодекс України, а саме розділ його III,  який втупив в дію з 01.04.2011 року, суттєво змінив податкові закони і ставки 

оподаткування. Суми і терміни сторнування тимчасових різниць залежать від прийняття істотних суджень керівництва Товариства на підставі 
оцінки майбутньої облікової та податкової вартості основних засобів. 

 Відстрочені податкові активи визнаються для всіх невикористаних податкових збитків в тій мірі, в якій ймовірно отримання 

оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можливо буде реалізувати дані збитки. Від керівництва вимагається прийняття істотного 

професійного судження при визначенні суми відстрочених податкових активів, які можна визнати, на основі очікуваного терміну і рівня 

оподатковуваних прибутків з урахуванням стратегії майбутнього податкового планування. 

 

 

5. ВИРУЧКА  ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ 

Виручка від реалізації була представлена наступним чином: 

 

 
За 9 місяців 

2013 року 

Виручка від  постачання природного газу 2347 

Виручка від  транспортування природного газу 29965 

Виручка від  іншої діяльності 1108 

Всього 33420 

 



6. СОБІВАРТІСТЬ РЕАЛІЗАЦІЇ 

 

Собівартість від реалізації була представлена наступним чином: 

 

 

За 9 місяців 2013 

року 

Собівартість природного газу (81962) 

Собівартість  робіт , послуг (44718) 

Всього (126680) 

 

 

Собівартість реалізації за видами витрат була представлена наступним чином: 

 

 

 

За 9 місяців 2013 

року 

Собівартість  матеріалів та напівфабрикатів 
(14140) 

Заробітна плата та відповідні нарахування (6887) 

Нарахування на зарплату (2448) 

Амортизація  (1400) 

Інші витрати (527) 

Всього (27496) 

 

7. АДМІНІСТРАТИВНІ ВИТРАТИ 

 

Адміністративні витрати  були представлені наступним чином: 

 

 

За 9 місяців 2013 

року 

Всього (4732) 

 

8. ІНШІ ОПЕРАЦІЙНІ ДОХОДИ ТА ВИТРАТИ 

 



Інші операційні доходи та витрати були представлені наступним чином: 

 

 

 

За 9 місяців 2013 року 

 доходи витрати 

Доходи (витрати) від купівлі-продажу іноземної валюти - (-) 

Доходи (витрати) від операційної оренди - (-) 

Визнані штрафи, пені, неустойки - (-) 

Доходи (витрати) від реалізації інших оборотних активів - (-) 

Доходи (витрати) від операційної курсової різниці - (-) 

Доходи від відшкодування раніше списаних активів - (-) 

Інші доходи/(витрати) 98 (1328) 

Всього 98 (1328) 

 

9. ФІНАНСОВІ ДОХОДИ ТА ВИТРАТИ 

 

Фінансові доходи та витрати були представлені наступним чином: 

 

 За 9 місяців 2013 року 

 доходи витрати 

Нараховані проценти на кредит від нерезидента  4 

Всього  4 

 

             10. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК 

 

 Податковий Кодекс України був офіційно прийнятий в грудні 2010 року. Згідно з Кодексом ставка податку на прибуток буде знижуватися 

з 25% в першому кварталі 2011 року до 16% у 2014 році. 

11. ОСНОВНІ ЗАСОБИ 

Станом на 30.09.2013 основні засоби Товариства були представлені наступним чином: 

 



 Земельні 
ділянки 

Будинки, 

споруди та 

передавальні 
пристрої 

Машини та 

обладнання 

Транспортні 
засоби 

Інструменти, 

прилади, 

інвентар 

Інші 
основні 
засоби 

Малоцінні 
необоротні 
матеріальні 
активи 

Всього 

Первісна 

вартість 

станом на 

початок 

звітного року 

124 29285 1025 1920 739 - - 33093 

Придбано 

основних 

засобів 

- - - - - - - - 

Вибуло - - - - - - - - 

Первісна 

вартість 

станом на 

кінець 

звітного 

періоду 

- - - - - - 

 

 

 

- 33425 

Накопичена 

амортизація 

станом на 

початок 

звітного року 

- 14493 543 1308 509 - - 16853 

Амортизаційні 
нарахування за 

звітний період 

- - - - - - - - 

Вибуло - - - - - - - - 

Амортизація 

станом на 

кінець 

звітного 

періоду 

- - - - - - - 18238 

Балансова 

вартість 

станом на 

кінець 

- - - - - - - 16240 



звітного 

періоду 

 

  

 12. ЗАПАСИ 

Запаси Товариства були представлені наступним чином: 

 

Запаси Станом на 30.09.2013 

Всього 1229 

  

  

 

13. ТОРГІВЕЛЬНА ТА ІНША ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ, НЕТТО 

 

Станом на 30.09.2013 року торговельна і інша дебіторська заборгованість були представлені таким чином: 

 

Дебіторська заборгованість Станом на 30.09.2013 

Дебіторська заборгованість за роботи, послуги 55734 

Інша дебіторська заборгованість 8956 

Всього 64690 

 

 

 14. ПОТОЧНІ ПОДАТКОВІ АКТИВИ ТА ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 

 

 Поточні податкові активи  та зобов'язання Товариства були представлені наступним чином: 

 

 

Поточні податкові активи  та зобов'язання  Станом на 30.09.2013 

Поточні податкові активи, в т. ч.: 4325 

Податок на додану вартість  

Податок на прибуток  

Місцеві податки та збори 4325 

Поточні податкові зобов'язання , в т. ч. 253 



Податок з доходів фізичних осіб  

 

15. ГРОШОВІ КОШТИ ТА КОРОТКОСТРОКОВІ ДЕПОЗИТИ 

 Станом на 30.09.2013 грошові кошти були представлені наступним чином: 

 

Грошові кошти Станом на 30.09.2013 

Грошові кошти в національній валюті на поточних рахунках 788 

Грошові кошти в національній валюті на депозитних рахунках 0 

Грошові кошти в іноземній валюті на поточних рахунках  

Всього 788 

 

16. КАПІТАЛ, ЯКИЙ БУЛО ВИПУЩЕНО 

 Станом на 30.09.2013 статутний капітал Товариства становить  69 972,0             грн., розділений на 34 986 простих іменних акцій 

номінальною вартістю 2,0 грн. кожна.  

 На початок 2013 року  статутний капітал Товариства становив  69 972,0 грн., розділений на 34 986 простих іменних акцій номінальною 

вартістю 2,0  грн. кожна.  

17. ТОРГІВЕЛЬНА ТА ІНША КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ 

 Станом на 30.09.2013 торгівельна та інша кредиторська заборгованість були представлені наступним чином: 

 

Кредиторська заборгованість Станом на 30.09.2013 

Заборгованість  постачальникам за сировину, матеріали, послуги 73539 

Інша кредиторська заборгованість - 

Всього 73539 

18. ПЕРЕДПЛАТИ ОТРИМАНІ ТА ІНШІ КОРОТКОСТРОКОВІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ  

 Станом на 30.09.2013 передплати отримані та інші короткострокові зобов’язання були представлені наступним чином: 

 

Кредиторська заборгованість Станом на 30.09.2013 

Кредиторська заборгованість перед бюджетом 253 

Кредиторська заборгованість по страхуванню 318 



Кредиторська заборгованість по заробітній платі 1113 

Інші поточні зобов’язання 7808 

Всього 9492 

19. УМОВНІ ТА КОНТРАКТНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ  

 Операційне середовище 

  

Незважаючи на те, що економіка України визнана ринковою, вона продовжує демонструвати деякі особливості, притаманні перехідній 

економіці. Такі особливості характеризуються, але не обмежуються, низьким рівнем ліквідності на ринках капіталу, відносно високим рівнем 

інфляції та наявністю валютного контролю, що не дозволяє національній валюті бути ліквідним засобом платежу за межами України. Стабільність 

економіки України в значній мірі залежатиме від політики та дій уряду, спрямованих на реформування адміністративної та правової систем, а 

також економіки в цілому. Внаслідок цього діяльності в Україні властиві ризики, яких не існує в умовах більш розвинених ринків. 

 Українська економіка схильна до впливу ринкового спаду і зниження темпів розвитку світової економіки. Світова фінансова криза 

призвела до зниження валового внутрішнього продукту, нестабільності на ринках капіталу, істотного погіршення ліквідності в банківському 

секторі та посилення умов кредитування всередині України. Незважаючи на стабілізаційні заходи, що вживаються Урядом України з метою 

підтримки банківського сектора і забезпечення ліквідності українських банків і компаній, існує невизначеність щодо можливості доступу до 

джерел капіталу, а також вартості капіталу для Товариства та її контрагентів, що може вплинути на фінансовий стан, результати діяльності та 

економічні перспективи Товариства. 

 

 Керівництво вважає, що воно вживає всі необхідні заходи для забезпечення стійкості бізнесу Товариства  в нинішніх умовах. Однак, 

несподівані погіршення в економіці можуть негативно впливати на результати діяльності Товариства і фінансове становище. Ефект такого 

потенційно негативного впливу не може бути достовірно оцінений. 

 

 Оподаткування 

  

У результаті загальної нестабільної економічної ситуації в Україні податкові органи приділяють все більше уваги діловим колам. У зв'язку 

з цим регіональне і загальнодержавне податкове законодавство України постійно змінюються. Крім того, трапляються випадки їх непослідовного 

застосування, тлумачення і виконання. Недотримання законів та нормативних актів України може призвести до накладення серйозних штрафів і 
пені. В результаті майбутніх податкових перевірок можуть бути виявлені додаткові зобов'язання, які не будуть відповідати податкової звітності 
Товариства. Такими зобов'язаннями можуть бути власне податки, а також штрафи і пеня; та їх розміри можуть бути істотними. У той час як 

Товариство вважає, що воно відобразило всі операції у відповідності з чинним податковим законодавством, існує велика кількість податкових 

норм і норм валютного законодавства, в яких присутня достатня кількість спірних моментів, які не завжди чітко і однозначно сформульовані. 

  

 Юридичні питання 

  

В процесі звичайної діяльності Товариство не залучене в судові розгляди і до нього не висуваються інші претензії. 

20. УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ 



 Товариство управляє своїм капіталом для забезпечення безперервної діяльності підприємства в майбутньому і одночасної максимізації 
прибутку акціонерів за рахунок оптимізації співвідношення позикових і власних коштів. Керівництво Товариства регулярно переглядає структуру 

свого капіталу.  

21 ПОДІЇ ПІСЛЯ ЗВІТНОЇ ДАТИ 

 

 Після 30 вересня 2013 року до дати затвердження керівництвом фінансової звітності не відбувалося подій, які  могли би вплинути на 

фінансовий стан Товариства. 

 

22. ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОПЕРЕДНЬОЇ ПРОМІЖНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

Ця попередня проміжна фінансова звітність за 9 місяців 2013 рік, була затверджена керівництвом Товариства.. 

 

Керівник Бобрiвець Володимир Леонiдович 

Головний 

бухгалтер 
Губиш Сергiй Iванович 

 


